
ΑΝΑΚΟΙΝΩΗ 

ΠΛΗΡΩΜΗ ΜΕΡΙΜΑΣΟ ΧΡΗΗ 2017 

 

Η εηαηξία «ΑΦΟΙ Υ ΚΟΡΓΔΛΛΟΤ ΑΔΒΔ» ζύκθωλα κε ηελ απόθαζε ηεο Σαθηηθήο Γεληθήο πλέιεπζεο ηωλ κεηόρωλ ηεο 26εο 

Ινπιίνπ 2018 θαη ζε εθαξκνγή ηωλ νξηδνκέλωλ ζηηο παξ. 4.1.3.4 θαη 5.2 ηνπ Καλνληζκνύ ηνπ Υξεκαηηζηεξίνπ Αζελώλ 

αλαθνηλώλεη ηα παξαθάηω : 

 Σν κέξηζκα γηα ηελ ρξήζε 2017 αλέξρεηαη ζε Δπξώ 0,0050 αλά κεηνρή. Από ην πνζό ηνπ κεξίζκαηνο ζα 

παξαθξαηεζεί ζύκθωλα κε ην λ. 4172/2013, θόξνο ππέξ ηνπ Διιεληθνύ Γεκνζίνπ κε ζπληειεζηή 15%, κε ηελ 

επηθύιαμε ηωλ δηαηάμεωλ ηνπ άξζξνπ 63 ηνπ λόκνπ, θαη ζπλεπώο ην θαζαξό θαηαβαιιόκελν κέξηζκα αλά κεηνρή ζα 

αλέιζεη ζε Δπξώ 0,00425. 

 Ηκέξα απνθνπήο ηνπ ζρεηηθνύ δηθαηώκαηνο νξίζηεθε ε Γεπηέξα 10 επηεκβξίνπ 2018. Γηεπθξηλίδεηαη όηη ζύκθωλα 

κε ηνλ λέν θαλνληζκό ηνπ Υ.Α. νη εηαηξηθέο πξάμεηο από 01.01.2009 δηελεξγνύληαη κε βάζε ηνλ θαλόλα «record date» 

πνπ αληηθαζηζηά ηνλ θαλόλα «trade date». Με ηνλ λέν θαλόλα, δηθαηνύρνη ηνπ κεξίζκαηνο ηεο ρξήζεο 2017 είλαη νη 

εγγεγξακκέλνη κέηνρνη ζηα αξρεία ηνπ .Α.Σ. ηελ Σξίηε 11 επηεκβξίνπ 2018. 

 Η θαηαβνιή ηνπ κεξίζκαηνο ζα πξαγκαηνπνηεζεί ηελ Παξαζθεπή 14 επηεκβξίνπ 2018 από ηελ πιεξώηξηα ηξάπεδα 

«ALPHA BANK ΑΔ» ωο αθνινύζωο. 

1. Μέζω ηωλ ρεηξηζηώλ ζην .Α.Σ., ζηνπο κεηόρνπο εθείλνπο νη νπνίνη έρνπλ εμνπζηνδνηήζεη γηα ηελ 

είζπξαμε κεξηζκάηωλ ηνπο ρεηξηζηέο ηνπο. 

2. Με θαηάζεζε ζηνλ Γηεζλή Αξηζκό Σξαπεδηθνύ Λνγαξηαζκνύ (ΙΒΑΝ), όπνπ ν επελδπηήο έρεη δειώζεη όηη 

επηζπκεί λα εηζπξάηηεη ηα δηαλεκόκελα πνζά, γηα ηνπο επελδπηέο πνπ δελ επηζπκνύλ λα ηα εηζπξάηηνπλ 

κέζω ηωλ ρεηξηζηώλ ηνπο. 

3. Μέζω ηνπ Γηθηύνπ ηωλ θαηαζηεκάηωλ ηεο «ALPHA BANK ΑΔ» γηα όζνπο εθ ηωλ κεηόρωλ έρνπλ 

δεηήζεη εμαίξεζε ηνπ ρεηξηζηή ηνπο ζην .Α.Σ. ή έρνπλ ηηο κεηνρέο ηνπο ζην εδηθό ινγαξηαζκό ηεο 

κεξίδαο ηνπο. 

4. Γηα όζνπο εθ ηωλ κεηόρωλ γηα δηαθόξνπο ιόγνπο δελ θαηαζηεί δπλαηή ε πίζηωζε κέζω ηωλ ρεηξηζηώλ 

ηνπο , ζα είλαη δπλαηή ε είζπξαμε ηνπ κεξίζκαηνο από ηηο 24 επηεκβξίνπ 2018 κέζω ηνπ Γηθηύνπ ηωλ 

θαηαζηεκάηωλ ηεο ALPHA BANK ΑΔ. 

 

Η είζπξαμε ηνπ κεξίζκαηνο γηα ηηο παξαπάλω 3 θαη 4 πεξηπηώζεηο είλαη δπλαηή κέρξη 14.09.2019 θαη ζα 

πξαγκαηνπνηείηαη κε ηε θνηλνπνίεζε ηνπ ΚΑΜΔ (Κωδηθόο Μεξίδαο Δπελδπηή-.Α.Σ.) θαη ηελ επίδεημε ηνπ Γειηίνπ 

Αζηπλνκηθήο Σαπηόηεηαο , είηε απηνπξνζώπωο είηε κε λόκηκα εμνπζηνδνηεκέλν αληηπξόζωπό ηνπο. Μεηά ηελ 

παξαπάλω εκεξνκελία (14.09.2019) ε θαηαβνιή ηνπ κεξίζκαηνο ζα γίλεηαη από ηα γξαθεία ηεο εηαηξίαο ΑΦΟΙ Υ. 

ΚΟΡΓΔΛΛΟΤ ΑΔΒΔ ζηελ δηεύζπλζε Λνύηζαο θαη Πεινπνλλήζνπ , 19600 Μάλδξα Αηηηθήο. Μεξίζκαηα πνπ δελ ζα 

εηζπξαρζνύλ εληόο 5εηίαο παξαγξάθνληαη ππέξ ηνπ Διιεληθνύ Γεκνζίνπ. 

Γηα πεξηζζόηεξεο πιεξνθνξίεο νη θ.θ. Μέηνρνη κπνξνύλ λα απεπζύλνληαη ζην ηκήκα εμππεξέηεζεο κεηόρωλ ηεο 

εηαηξίαο  , ζην ηειέθωλν 210-5500700 

 

Μάλδξα 31 Ινπιίνπ 2018 


